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BÁO CÁO 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  

(Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX) 

 

Thực hiện nội dung Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam kính báo 

cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 

tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam như sau: 
 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Sáu tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tập 

trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của hệ 

thống Tòa án trong điều kiện tình hình tội phạm và các tranh chấp trong nội bộ 

nhân dân trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình dịch viêm đường hô 

hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra ảnh hưởng đến việc tổ chức xét xử. 

Bên cạnh đó, khối lượng các loại vụ án thụ lý đầu vào ngày càng tăng, trong khi 

biên chế chưa được bổ sung kịp thời, tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ Thẩm 

phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam.  
 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

Sáu tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải 

quyết, xét xử 2.956/4.466 vụ, việc các loại, còn lại 1.510 vụ, đạt tỷ lệ chung là 

66,2%
(1)

. Trong đó các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh đã giải 

quyết, xét xử 332/658 vụ án các loại, còn lại 326 vụ, đạt tỷ lệ chung 50,5%; Tòa 

án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử 2.624 /3.808 vụ, việc, còn lại 1.184 

đạt tỷ lệ 69%. 

1.1. Giải quyết, xét xử án hình sự: 

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 805 vụ án, với 1.441 bị cáo; đã giải quyết, 

xét xử 598 vụ, với 1.020 bị cáo, đạt tỷ lệ 74,3%
(2)

. Trong đó, Tòa Hình sự Tòa 

án nhân dân tỉnh thụ lý 262 vụ/471 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 199 vụ/337 bị 

                                                           
          (1)   06 tháng đầu năm 2019 giải quyết, xét xử 2.733/3.964 vụ, việc, đạt 69%. 

 
      

(2)    
06 tháng đầu năm 2019 giải quyết, xét xử 679/1.162 vụ án hình sự với 823/1.432 bị 

cáo. 
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cáo, đạt tỷ lệ 76%; Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 543 vụ/970 bị cáo, đã giải 

quyết, xét xử 399 vụ/683 bị cáo, đạt tỷ lệ 73,5%. 

Trong đó, một số loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp như: Tội giết 

người 15 vụ/16 bị cáo, tội cố ý gây thương tích 87 vụ/124 bị cáo, tội trộm cắp 

tài sản 211 vụ/269 bị cáo, tội cướp giật tài sản 11 vụ/19 bị cáo, các tội phạm về 

ma túy 140 vụ/177 bị cáo… 
 

1.2. Giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự:  

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 574/1.324 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

43,4%. Trong đó, Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 

68/220 vụ việc, đạt tỷ lệ 31%; Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết, xét xử 

506/1.104 vụ, việc, đạt tỷ lệ 46%
 (3)

. Các loại tranh chấp phổ biến: Tranh chấp 

về hợp đồng vay tài sản 225 vụ, tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất 431 

vụ, tranh chấp chia thừa kế 140 vụ, kiện đòi lại tài sản 39 vụ…  

1.3. Giải quyết, xét xử các vụ việc hôn nhân gia đình: 

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 1.498/1.908 vụ việc, đạt tỷ lệ 79%. 

Trong đó, Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 18/32 vụ, 

việc, đạt tỷ lệ 56,3%
 (4)

, Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết 1.480/1.876 vụ, 

đạt tỷ lệ 79%. Nguyên nhân dẫn đến xin ly hôn tập trung nhiều nhất là do mâu 

thuẫn gia đình 1.188 vụ; số còn lại là do đánh đập, ngược đãi, bạo lực gia đình 

226 vụ, do nghiện ma túy, cờ bạc, bia rượu 134 vụ, do ngoại tình 91 vụ, do mâu 

thuẫn về kinh tế 13 vụ, các nguyên nhân khác 224 vụ.  

1.4. Giải quyết, xét xử các vụ án kinh doanh - thương mại, lao động, 

hành chính và phá sản: 

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 93/234 vụ 

án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản đạt tỷ lệ 40%
(5)

. 

Trong đó, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết 46/143 vụ, đạt 

tỷ lệ 32%; Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết 47/91 vụ, đạt tỷ lệ 52%, cụ thể: 

- Giải quyết án kinh doanh - thương mại 41/85 vụ, đạt tỷ lệ 48% (Tòa án 

nhân dân tỉnh giải quyết 01/11 vụ, đạt tỷ lệ 9,1%, Tòa án cấp huyện giải quyết 

40/74 vụ, đạt tỷ lệ 54,1%).  

- Giải quyết án lao động 03/05 vụ, đạt tỷ lệ 60% (đều do Tòa án nhân dân 

cấp huyện giải quyết). 

- Giải quyết án hành chính 49/142 vụ, đạt tỷ lệ 35% (Tòa Hành chính Tòa 

án nhân dân tỉnh giải quyết 45/130 vụ, đạt tỷ lệ 34,6%, Tòa án nhân dân cấp 

huyện giải quyết 04/12 vụ, đạt tỷ lệ 33%). Án hành chính tiếp tục tăng, tập trung 
                                                           
 
      

(3)    
06 tháng đầu năm 2019 giải quyết, xét xử 590/1.177 vụ, việc dân sự. 

 

 

          (4)    
06 tháng đầu năm 2019 giải quyết, xét xử 1.344/1.744 vụ, việc hôn nhân và gia đình. 

 

          (5)    
06 tháng đầu năm 2019 giải quyết 120/220 vụ án KDTM, LĐ, HC. 
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nhiều nhất là khiếu kiện đối với hành vi hành chính và quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai, trong trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư (138 vụ).  

- Đối với án phá sản doanh nghiệp, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đang 

thụ lý, giải quyết 02 vụ. 

1.5. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: 

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý và giải quyết 193/195 

vụ việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, còn 02 việc (tại 

thời điểm báo cáo các trường hợp này mới thụ lý), đạt tỷ lệ 99%. Cụ thể như 

sau: Áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng 01 trường hợp; đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc 04 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 83 

trường hợp; xem xét miễn, giảm thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

105 trường hợp. 

1.6. Công tác thi hành án hình sự, hành chính, kiểm tra nghiệp vụ và 

giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tư pháp: 

- Công tác thi hành án hình sự: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam 

đã ban hành quyết định thi hành án hình sự đối với 617 người bị kết án, đạt tỷ lệ 

100%. Trong đó, Tòa án nhân dân cấp huyện đã ban hành 579/579 quyết định 

thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 38/38 quyết định thi hành án. Đã 

ủy thác thi hành án 63 trường hợp; có 40 người bị kết án đang được hoãn thi 

hành án, có 04 trường hợp đang tạm đình chỉ thi hành án.  

Xét giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 433 phạm nhân và 

xét giảm, tha tù trước thời hạn cho 160 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm. 

- Công tác thi hành án hành chính: Theo yêu cầu của đương sự, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định buộc thi hành bản án hành chính 11 

trường hợp. 

- Công tác kiểm tra nghiệp vụ: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã kiểm 

tra 2.334 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 18 đơn vị Tòa án nhân dân 

cấp huyện, 2.899 hồ sơ vụ án các loại và 737 hồ sơ thi hành án hình sự. 

1.7. Công tác xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tư pháp: 

- Về kiến nghị: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 02 

kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân.  

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải 

quyết 45/45 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 100% (khiếu nại 43/43 đơn, tố 

cáo 02/02 đơn). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng 

quy định của pháp luật, không có vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, tạo dư luận xấu 

trong nhân dân.  

2. Công tác Hội thẩm nhân dân:  
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Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 1.513 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia 

xét xử tại Tòa án nhân dân hai cấp, chất lượng xét xử đảm bảo đúng pháp luật. 

Theo kế hoạch, đầu tháng 7/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt I/2020 nhằm kịp thời bồi dưỡng, nâng 

cao nghiệp vụ, kỹ năng xét xử các loại án cho Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:  

Phát huy kết quả đạt được trong các năm trước, bên cạnh việc tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật thông qua các phiên tòa, Trang thông tin điện tử Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Quảng Nam thực hiện Chuyên mục Tòa án phát sóng định kỳ 

hàng tháng trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Nam nhằm thực hiện có 

hiệu quả, thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

4. Công tác cải cách hành chính - tư pháp:  

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ 

chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Kế hoạch số 319/KH-TA về ngày 16/11/2017 

triển khai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Tòa án nhân dân hai cấp 

tỉnh Quảng Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức tốt 17 phiên tòa rút 

kinh nghiệm. Nhìn chung, các đơn vị đã bám sát kế hoạch đề ra để tổ chức tốt 

các phiên tòa rút kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phát huy được 

trí tuệ của đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên trong các cuộc họp rút kinh 

nghiệm ngay sau mỗi phiên tòa, từ đó nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa, xử 

lý tình huống của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, góp phần nâng cao chất lượng 

giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên 

Cổng thông tin điện tử Tòa án, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã 

chỉ đạo các Thẩm phán mã hóa, đăng tải kịp thời, đầy đủ các bản án, quyết định 

có hiệu lực pháp luật. Tính đến thời điểm báo cáo, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam đã đăng tải 629 bản án, quyết định lên Cổng thông tin điện tử công 

bố bản án. 

5. Công tác phối hợp liên ngành: 

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Trong quá 

trình giải quyết các vụ án hình sự đã chủ động đề xuất hoặc tham gia đầy đủ các 

cuộc họp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để trao đổi nhận thức đối 

với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong áp dụng pháp luật.  

Trong quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước khi 

thu thập, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ, Tòa án đã chủ động, tích cực, 

thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin về kết quả cung cấp thông tin, tài liệu 
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của các cơ quan, kịp thời củng cố hồ sơ đủ điều kiện đưa vụ án ra xét xử, không 

để án quá hạn luật định, đương sự khiếu nại. Thường xuyên làm tốt công tác 

phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, rà soát các bản án dân sự 

chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính hoặc đề xuất 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tùy từng trường hợp cụ thể. 
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Sáu tháng đầu năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam cơ bản 

đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giải quyết án hình sự không 

kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Các phán quyết của Hội 

đồng xét xử đúng pháp luật, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Số lượng vụ án dân sự, hôn nhân gia 

đình, kinh doanh thương mại, lao động đã hòa giải thành 1.498/2.116 vụ, việc, 

chiếm tỷ lệ 70,79%, đạt chỉ tiêu hòa giải thành tại Chỉ thị số 04/2017/CT-CA 

ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường công tác 

hòa giải tại Tòa án nhân dân, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự và 

tháo gỡ vướng mắc, mâu thuẫn trong nhân dân. Không có án quá hạn luật định. 

Không có quyết định giải quyết khiếu nại tư pháp, quyết định giải quyết khiếu 

nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính, quyết định thi hành án hình sự bị sửa, bị 

hủy. 

Thời gian qua, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 

hưởng rất lớn đến tiến độ giải quyết các loại vụ án, nhiều vụ án đã phải gia hạn 

thời gian chuẩn bị xét xử. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra trong 6 tháng 

cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam kiến 

nghị, đề xuất như sau: 

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tăng chỉ tiêu Thẩm phán cho Tòa án 

nhân dân các cấp, đổi mới chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ 

cán bộ, công chức Tòa án nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công 

chức, người lao động Tòa án an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Xem xét cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân 

tỉnh, huyện; tiếp tục bố trí cấp xe ô tô cho các Tòa án nhân dân huyện chưa được 

trang bị. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường hơn nữa công tác phối hợp 

với Tòa án nhân dân hai cấp trong việc giải quyết các vụ án liên quan đến đất 

đai, nhất là các vụ án mà Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia tố tụng, tạo điều 

kiện thuận lợi để Tòa án giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án đã thụ lý, 

bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam giám sát, chỉ đạo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


